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Aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de 
instellingen aan de eisen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 
voldoen. Artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de navolgende eisen:

Regelgeving
Paragraaf 2.3.1a. van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met 
betrekking tot de aanwijzing van lokale publieke media-instellingen. De Mediawet 2008 en 
nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm.nl).

Bij besluit van 5 december 2017 heeft het Commissariaat Stichting RTV Dordrecht 
aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Dordrecht. Deze 
aanwijzing is ingegaan op 24 september 2017 en eindigt op 24 september 2022. Stichting 
RTV Dordrecht heeft het Commissariaat bij e-mail van 18 maart 2022 laten weten dat zij in 
aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een 
aansluitende periode. Bij e-mailbericht van 24 april 2022 heeft het Commissariaat ook een 
aanvraag ontvangen van Stichting Via Cultura. Voordat het Commissariaat een beslissing 
neemt over deze aanvragen, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van 
de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of Stichting RTV Dordrecht 
en Stichting Via Cultura voldoen aan de eisen die deze wet stelt.
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Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Doorkiesnummer

+31 35 7737700

In navolging op onze brief van 31 maart 2022 met kenmerk 888476 / 901866 informeert het 
Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) uw gemeente hierbij over de 
ontvangst van een tweede aanvraag en de gevolgen die dit heeft voor de 
aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling in de gemeente Dordrecht.

Datum

3 mei 2022

Uw kenmerk

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en

Per e-mail: w.de.prie@dordrecht.nl
Onderwerp

Tweede aanvraag lokale publiek media-instelling 

Ons kenmerk Contactpersoon

888476 / 904291 Manon Mijinke
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Meer informatie over het aanvullend advies vindt u op onze website onder het kopje 
'Aanvullend advies bij meerdere aanvragers' via de volgende link:
https://www.cvdm.nl/toestemminqen/lokale-omroep-beqinnen.

Ontbrekende stukken/wijzigingen
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Wat verwacht het Commissariaat in het advies van de gemeenteraad?
De raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen 
over beide aanvragen. Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies met betrekking tot 
beide aanvragen de volgende vragen duidelijk en gemotiveerd met ja of nee moet 
beantwoorden:

Aanvullend advies
Als het samengaan van de aanvragers geen mogelijkheid blijkt te zijn, dient uw 
gemeenteraad, naast het hierboven omschreven wettelijk voorgeschreven advies, aanvullend 
advies uit te brengen aan het Commissariaat. Het aanvullend advies dient betrekking te 
hebben op de vraag welke van de twee aanvragers in de gemeente Dordrecht het beste in 
staat wordt geacht om de functie van lokale publieke media-instelling te vervullen. Dit 
aanvullend advies dient door de gemeenteraad kenbaar en deugdelijk gemotiveerd te worden.

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging? 
Stelt de aanvrager zich ten doel op regionaal niveau de publieke mediaopdracht uit te 
voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van 
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?
Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media- 
aanbod bepaalt?
Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Informatie over de vraag op welke wijze het college van burgemeester en wethouders geacht 
wordt de samenwerking tussen de twee aanvragers te bevorderen, vindt u op onze website 
onder het kopje 'Advies bij meerdere aanvragen voor één gemeente' via de volgende link: 
https://www.cvdm.nl/toestemminqen/lokale-omroep-beqinnen .

In het ‘Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen’ van VNG en OLON kan de 
gemeenteraad aanknopingspunten vinden voor een inhoudelijke onderbouwing van het 
aanvullende advies. In dit convenant wordt vanuit de VNG en de OLON het begrip ‘lokaal 
toereikend media-aanbod’ gedefinieerd en uitgewerkt. Hoewel dit begrip volgens de Mediawet 
2008 alleen een rol speelt bij de bekostiging van de lokale omroep door de gemeente, bieden 
de afzonderlijke indicatoren handvatten voor gemeenteraden om de ambities van aspirant- 
omroepen te vergelijken en daarmee het advies te onderbouwen. Het staat de gemeenteraad 
daarbij vrij een eigen weging aan te brengen tussen de indicatoren.

Samengaan van de aanvragers bevorderen
Nu er sprake is van twee aanvragen tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor uw 
gemeente, heeft het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht de wettelijke 
taak, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, het samengaan van de aanvragers te 
bevorderen.
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Een afschrift van deze brief gaat naar de besturen van Stichting RTV Dordrecht en Stichting 
Via Cultura.

Welke stukken moet de gemeente toesturen?
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend besluit) ontvangt het Commissariaat in ieder 
geval het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering. Als er geen notulen van de 
raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat graag weten waar de 
raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt. Mocht de gemeente nog aanvullende 
informatie van de aanvragers hebben ontvangen dan verzoeken wij u hiervan een afschrift 
mee te sturen met het advies.

Ontvangstbevestiging sturen
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail, te 
bevestigen. Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Voor de goede orde merken wij op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre de 
door de aanvragers ingestuurde stukken, die u bijgaand aantreft, toereikend zijn voor het 
kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw 
gemeente aanvullende informatie in te winnen bij de aanvragers.

Termijn voor het advies
De uiterlijke termijn voor het advies is gebaseerd op de eerste aanvraag en momenteel nog 
gesteld op 4 augustus 2022. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren, verzoeken wij u 
om contact op te nemen met het Commissariaat.

Contactpersoon Commissariaat
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier 
binnen het Commissariaat, mevrouw Mijinke. Zij is op werkdagen van maandag tot en met 
vrijdag, behalve woensdag, bereikbaar via het bovenstaande telefoonnummer of via e-mail: 
aanwiizinq@cvdm.nl.

mr. Hein Roovers
Practice Lead Markttoegang a.i.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 
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Voorwoord

Voor u ligt een plan van aanpak van omroepstichting Via Cultura.
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Door samen te werken met lokale omroepen krijgt de streekomroepfunotie van Via Cultura meer 

spankracht en professionaliteit. Door gezamenlijk op te trekken richting het centraliseren van een 

aantal zaken zoals de distributie van de burgercontent en radio- en televisiesignalen bereiken we 

meer op het gebied van efficiëntie, effectiviteit en kostenbesparing.

De vernieuwing waarbij het doel is als omroep actiever naar buiten te treden en direct bovenop het 

nieuws te zitten bereiken we door de mogelijkheid die de infrastructuur van het platform Via078 biedt 

om geplaatste video's in te zetten voor radio- en televisiedoeleinden. Dit gaat via het open 

mediaplatform annex het distributiekanaal. Het distributiekanaal kan vanuitzijn archieffunctie de 

gemeenschappelijke content beschikbaar stellen, dan wel toegang geven tot overzichtelijk 

gecategoriseerd audio- en videomateriaal.

Via Cultura wil vernieuwend zijn door inwoners van de Drechtsteden in te zetten als burger- 
journalisten met gebruikmaking van een open digitaal platform met duiding.

Het digitale platform Via078 staat ook open voor een partnernetwerk bestaande uit lokale media, 

media-ondernemers, TienPlus uitgever van alle wijkkranten, Buurtwerk, ondernemers MKB, winkeliers 
en actieve burgers die iets willen delen of organiseren voor hun stad.

Via Cultura is een mediadienst die media- en participatieprojecten ontwikkelt met een crossmediale 
invalshoek.

Via Cultura bestaat uit een samenspan van lokale mediapartners, creatieve mediamakers/zzp-ers, 
een pool aan vrijwilligers en 119.509 inwoners.

Via Cultura is uniek voor de Drechtsteden. Het is een unieke en onafhankelijke omroep die op een 

enthousiaste wijze uitvoering wil geven aan mediawerk. Trefwoorden daarbij zijn: journalistieke 

infrastructuur, transitie, co-creatie, gunfactor, lokaal toereikend media-aanbod, ambitie, 

verdienmodellen, respect, passie, kwartiermaken, technische innovatie, intersectorale samenwerking.

Zij heeft tot doel zoveel mogelijk mensen te bereiken met nieuws en informatie uit Dordrecht en 
Drechtsteden. Wij doen dit door nieuwe wegen en nieuwe richtingen in te slaan; waaronder ook 
gedegen onderzoeksjournalistiek.

Via Cultura stimuleert de politieke en maatschappelijke discussie en draagt met haar mediaplatform 

met LIVE functie bij aan dynamische dialogen en aan opinievorming.

Via Cultura zet in op alle vormen van media die betrouwbaar, smaakmakend, spraakmakend is en 

biedt deze selectief aan op betrokken lokale zenders en kanalen.

Via Cultura kan mensen die willen participeren en stagiairs begeleiden op het gebied van sociale 

mediatoepassingen, video, audio, fotografie, edit en tekstschrijven omdat wij een erkend leerbedrijf 
zijn.



Via Cultura is hiermee vernieuwend voor de omroep.

Via Cultura:

Ilse Schrier, zakelijk leider
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Wij zijn er niet op uit de rol en positie van RTV Dordrecht over te nemen. Wij willen wel nadrukkelijk 

het aanbod verbreden en de pluriformiteit van het medialandschap vergroten. Lokaal verzuimt het 

stadsbestuur de lokale omroep via prestatie-afspraken tot meer en betere samenwerking te laten 

komen. Dat betekent dat wij via een aanvraag bij het Commissariaat voor de Media onze ambitie 

willen realiseren en een uitzendfrequentie voor ons radio- en televisie aanbod willen zekerstellen. De 

formule Open Rotterdam en 1 Twente zou een model voor de Drechtsteden kunnen zijn. Eén radio- en 

tv-kanaal met steeds wisselende doelgroepen, ook bedoeld voor zogeheten toegangstelevisie. Dat wil 

zeggen dat organisaties met een maatschappelijk doel (culturele organisaties, kerkgemeenschappen, 

buurtgroepen of kleine producenten) zelf een programma of programmaserie maken voor uitzending. 

Overdag een gemeenschappelijk (streek)programma en ’s avonds ontkoppelen, dan heeft elke 

omroep ’s avonds lokaal nieuws. Niet onvermeld mag blijven dat Via Cultura al enkele jaren diverse 

doelgroepen bediend. De programmering wordt gevuld door interviewprogramma’s van Stichting De 

Stad, Sprits Concepten, Brugwachtershuisjes, Bibliotheek Aanzet, Dordrechts Museum, Big Rivers, 
Platform tegen armoede, Stadsondernemer Anasha, De Buitenwacht, Humanitas, TienPlus, Wijk voor 

Wijk, Poppodium Bibelot, en van RTV Papendrecht en ATOS RTV.

Via Cultura zet het volgende aanbod in:

Open digitaal mediaplatform, met daaraan gekoppeld aan apps voor smart-apparatuur

• Social Media: o.a. Facebook, Instagram, TikTok en Twitter

Radio en televisie



Via Cultura

Historie

Initiatief

Kerntaak
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Inleiding
Voor u ligt het duurzaam plan van aanpak van omroepstichting Via Cultura. Via Cultura bestaat uit een 

samenwerking van lokale mediapartners, creatieve mediamakers/zzp-ers, een pool aan vrijwilligers en 

in feite 119.500 inwoners.

Via Cultura ziet zich als promotor van innovatie en creatieve mediacompetitie. De kerntaak vloeit voort 

uit de Publieke Mediaopdracht volgens de Mediawet, artikel 2.1, 2008: “Het op landelijk, regionaal en 

lokaal niveau aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur en verstrooiing, via 

alle beschikbare aanbodkanalen” (Ministerie van OCW & Ministerie van Justitie, 2008).

De beoogde streekomroep RTV Dordrecht maakt onder andere gebruik van de gemeentelijke 

mediasubsidie waardoor verbreding moeilijk wordt.

Via Cultura is in samenwerking met mediapartners tot stand gekomen en wil laten zien dat het anders 

kan op het gebied van innovatie en samenwerking, het profiel van de lokale omroep en het 

presenteren van bottum- up journalistiek.

Via Cultura laat hiermee een ander geluid horen dan de gevestigde media: kleinschaliger, met meer 
oog voor positieve ontwikkelingen en meer oog voor hetgeen mensen in hun wijk doen en beweegt. 

Via Cultura ambieert een vruchtbare samenwerking met haar grootste collega RTV Dordrecht en ziet 

zichzelf als een waardevolle toevoeging van het lokale aanbod. Via Cultura wil echter anders zijn 

door aanvullende media te bieden en zich daarmee dicht bij de inwoners van de stad te plaatsen.

Via Cultura ontstond in 2014 als nomadisch programma dat wekelijks op donderdagavond vanuit 

verschillende horecagelegenheden twee uur radio verzorgde over maatschappelijke en culturele 

onderwerpen uit Dordrecht. Een gevarieerd team van presentatoren verzorgde de invulling en 

realisatie van deze programma’s. In tegenstelling tot projecten die snel doodslaan of wegkwijnen 

bestaat Via Cultura dermate lang dat er sprake is van een betrouwbare organisatie die continuïteit kan 

garanderen. Met het oog op de landelijke ontwikkelingen rondom lokale omroepen heeft Ilse Schrier in 

2019 het initiatief genomen tot de oprichting van Via Cultura en dit volwaardig plan daarvoor te 

schrijven. Hierin worden de visie van het bestuur op de doelstelling, de stijl, het karakter, de doelgroep 

en het distributieformat vastgelegd. Tevens wordt hierin vastgelegd wat de strategie zal zijn om de 

gestelde doelen te bereiken en welke middelen daarvoor noodzakelijk zijn.

Door als een mediad/ensfte kunnen functioneren, kan Via Cultura haar bestaansrecht legitimeren. Zij 
betrekt de lokale bevolking in de uitvoering. Deze stijl en dit karakter zijn bepalend voor het draagvlak 

en de mate van investering in mensen en middelen. Dit stijlbeleid wordt in dit ondernemingsplan 

vastgelegd.



Straatinterviews met reporter Manal
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Via Cultura legt samen met haar mediapartners een basis voor direct en snel nieuws. Een lokale 

omroep maakt vaak niet gebruik van live nieuws, blogs, apps of streaming activiteiten.
Via Cultura beoogt een aanpak waarin door slim en aanvullend samenwerken, een uitgekiend 

arbeidsbeleid, een sterkere herkenning door de consument een vruchtbare bodem ontstaat die 

kwalitatief en commercieel rendeert. Met als ultiem doel een organisatie te zijn die dagelijks content 
voor een breed publiek levert.

Via Cultura dient tevens als oefen- en kweekvijver voor talent en als bindende en inspirerende factor 

voor de inwoners van Dordrecht.

Via Cultura is de architect van een fysiek mediaplatform. Een platform waarin deelnemers 
gestimuleerd worden om samen verhalen in beeld, geluid, foto of tekst en iedere combinatie daarvan 

te maken (co-creatie) en vervolgens te publiceren, te delen en op te slaan in een gestructureerd 

archief dat voor iedereen direct beschikbaar is. Op die manier kunnen er verbanden worden gelegd 

tussen verhalen (dossiers) zijn deze gemakkelijk terug te vinden binnen één mediadatabase. Zo 

ontstaat een dynamisch mediageheugen.

Via Cultura maakt gebruik van alle media om de inwoners van Dordrecht te bereiken. Digitale 
middelen maken dat mogelijk. Het gaat bijvoorbeeld om uitingen op websites, smartphones, filmpjes 

op YouTube die via (wijk)redacties worden verspreid en om de activiteiten die daaromheen 

plaatsvinden.

Via Cultura bevordert cohesie in de stad, door “alle” bewoners van wijken de gelegenheid te bieden 
hun verhaal te doen, Via Cultura begeleidt desgewenst daarin mensen, met de nadruk op:

• Productie: de bepaling van de productiemethode(s), een video, foto of geluidsopname maken.

• Content: het bedenken en uitwerken van de inhoud;

• Distributie: de wijze van verspreiding van het product naar gebruikers.

Omdat het medialandschap sterk in ontwikkeling is zal Via Cultura een actief beleid voeren om iedere 

nieuwe mediavorm die het bereik aantoonbaar verder kan vergroten ook in te zetten.

Via Cultura zal een duurzame en stabiele organisatie neer zetten als aanvulling op omroepen 

waardoor alle inwoners en organisaties van Dordrecht en omliggende gemeentes voor een langere 

periode kunnen beschikken over hun eigen kwalitatief hoogstaande communicatiekanalen.
ViaCultura LIVE (bottom-up radio en TV)

i' p
FJUi
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Ons aanbod op de te verwerven uitzendfrequentie wordt:
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En nog een aantal nieuwe producties over het cultuuraanbod, waaronder een programma over 

Film. We kunnen met onze omroeppartners in de Drechtsteden 43 programma's waarvan 20 volgens 

ICE-norm leveren. Wij voegen in onze optiek door onze andere aanpak en andere verankering in de 

Via Cultura Live. Wekelijks. Radio en TV panelgesprekken of debat afgewisseld met live acts 

op de donderdagavond 20.00-22.00 uur.

Via Cultura Weekendmagazine. Wekelijks. Radio en TV programma op vrijdagochtend live 

van 09.00-10.00 uur, daarna herhalingen.

Via Cultura Zomereditie. Wekelijks. Radio en TV marathoninterviews op de donderdagavond 
in juli/augustus.

Volgspot Drechtstreek. Maandelijks. Radio en TV programma met publiek dat informatie geeft 
over het theaterprogramma in Dordrecht en de regio, maandelijks op de woensdagavond. 

Wijkwandeling. Maandelijks. Wijkportret van circa 20 tot 30 minuten, daarna herhaling.

Via Forza. Tweewekelijks. Radio en TV portret van een bijzondere Dordtenaar/ organisatie 
van 20 tot 30 minuten, daarna herhaling

PIT! Tweewekelijks. Radio en TV jongerenprogramma over de lokale politiek, op
dinsdagavond, duur: 25 minuten.

Poesie. Wekelijks. Educatief en informatief kindertelevisieprogramma i.s.m. poppentheater 

Jacobus Wieman.

Het eiland beeft. Serie. Radio en TV programma i.s.m. een lokale jonge architect over een 

locatie (buurt, groot bepalend bouwwerk, plein, stedelijke situatie, enz), die ooit met hoge 

ambities en verwachtingen en met 'grootse gebaren' is (her)ontwikkeld en waarvan we nu - 

jaren, decennia later - kunnen zien wat van de toenmalige ambities is overgebleven. Voldoet 

de locatie nog steeds aan de ooit zo hooggespannen verwachtingen? Zo ja, wat is er zo 

goed? Zo nee - en dat willen we graag, toch, want dan wordt het grappig en leerzaam - wat 

ging er fout, waarom werkte het niet?

Via Cultura - over en uit de wijk! Interactieve talkshows voor en door wijkbewoners, met live 

acts uit de wijk en straatinterviews

De Uitkijk. Wekelijks. Podcast met gasten die praten over water, data, verleden en toekomst 

van Dordrecht. O.a. met oplossingen voor datavraagstukken: gesprekken over waterhoogte, 

wind, schepen en vliegtuigen die Dordrecht aan doen, en over duurzaamheid en techniek,. 

Bomen op de brug. Wekelijks live radio en TV programma vanuit het brugwachtershuisje op 

de Boombrug met als thema 'hergebruik’ in de breedste zin, duur: 20 minuten.

Gepresenteerd magazine. Dagelijks, Dosis videoverhalen via radio en tv, web en sociale 

media, iedere dag om 18.00 uur, circa 15 minuten.
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HOOFDSTUK 1: MARKETINGPLAN

1.1 Onderneming (interne analyse)

1.1.1. Micro omgeving
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Via Cultura is een jonge stichting. Zij ontwikkelt concepten met een crossmediale invalshoek voor een 

breed publiek en stelt deze beschikbaar. Bij concepten gaat het om een achterliggende 

maatschappelijke boodschap. Onze ideeën over media zijn gebaseerd op de laatste technologische 

ontwikkelingen en Social Media maakt daar een belangrijk deel van uit.

Overeenstemming tussen professionals en burgerjournalisten over de onderscheidende kwaliteiten is 

belangrijk. Op het gebied van opinie willen we gaan werken met actieve burgers die goed 

Een goed werkend open platform vergt een totaal nieuwe aanpak die staat of valt met het aanjagen en 

begeleiden van de verbindingen tussen actieve burgers, creatieve mediamakers/producenten, 

bedrijven, verschillende organisaties/netwerken en aanlevering van content vanuit betrokken 

organisaties. De kracht van bijvoorbeeld de content van organisaties zit in de authenticiteit van de 

bronnen. De selectie van content moet in dit geval niet plaatsvinden door een eindredacteur op een 

centrale redactie maar juist door de betrokkenen in de organisaties zelf. Om deze mensen goed te 

faciliteren is wel centrale coördinatie vanuit Via Cultura nodig.

Visie
Via Cultura wil een mediadienst zijn met een relevante maatschappelijke betekenis. Zij wil binnen de 

Drechtsteden hiermee een bijdrage leveren aan het versterken van de maatschappelijke samenhang 

en de verbinding van het nieuws met de wijk, emancipatie en participatie van burgers in de 

nieuwsgaring. Het wordt een interactieve informatievoorziening die zal bijdragen aan verbondenheid 

van mensen, instellingen en organisaties in de breedste zin.

Via Cultura zoekt samenwerking met de lokale omroepen en ziet in het realiseren daarvan een 
maatschappelijke meerwaarde door het medium open te stellen voor iedereen die wil meedoen en 

bijdragen. Via Cultura kiest voor de ontwikkeling van een media-organisatie die drijft op de passie en 

inzet van zowel HBO-geschoolde professionals als die van vrijwilligers onder professionele 
begeleiding en ondersteuning.

samenleving echt iets toe aan het medialandschap. We vergroten de pluriformiteit, spreken meer 

jongeren aan dan traditionele lokale omroepen doen en brengen programma's en berichtgeving die 
daadwerkelijk vanuit de samenleving en vanuit buurten en wijken vorm krijgt.



Marketingbeleid

Publieke toegankelijkheid & bereik

1.2 MARKT (externe analyse) 

1.2.1 Meso omgeving

Afnemer Soort Plaats

RTV ATOS Lokale omroep
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Belangrijk is dat Via Cultura mediacontent niet alleen toegankelijker gaat maken voor de jongere 

generatie, maar ook meer interessante content gaat maken specifiek voor jongeren. We betrekken 

graag jongeren bij het maakproces. Denk hierbij aan korte, creatieve filmpjes over kunst, uitgaan, 

cultuur en evenementen, maar ook aan nieuws over en met jongeren.

geïnformeerd zijn om hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Via Cultura ziet de burgers 

meer als verhalenvertellers dan als verslaggevers. Zij kunnen ook hun mening geven en oplossingen 

voor maatschappelijke kwesties in de stad aandragen.

Zwijndrecht, Hendrik Ido

Ambacht, Heerjansdam

De programmering en de streams wordt gecommuniceerd op Sociale media en op het open digitaal 
mediaplatform Via078. Met name Facebook, Twitter, en Instagram zullen hiervoor worden ingezet. Op 

de website(s) en/of het digitaal platform zullen ook banners en reclame-uitingen van bedrijven 

zichtbaar zijn. In de samenwerking is het publieke (omroep)deel gehouden aan de wet- en regelgeving 

die o.a. door het Commissariaat van de Media wordt gecontroleerd en verzorgt de publieke omroep de 

uitzendingen op radio en televisie.

Via Cultura is een startende organisatie. Onze “goodwill” moeten we opbouwen. We moeten ons als 

nog bewijzen en ons doel duidelijk voor het voetlicht brengen.

We willen vooral door positieve ervaringen en mond-tot-mondreclame een grote bekendheid behalen. 

Een goede relatie met burgers, bedrijfsleven en publieksgroepen is belangrijk. Er wordt in 2022 een 

actieve campagne gestart om Via Cultura te promoten.

Afnemers. Op basis van de Mediawet, artikel 2.1.2.c. (2008), behoort tot de primaire doelgroep van 
Via Cultura een breed en algemeen publiek, van alle leeftijden, van verschillende omvang en 

samenstelling, met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen. Kortom: alle inwoners van de 

Drechtsteden.



t

RTV Papendrecht Lokale omroep Papendrecht

RTV Dordrecht Lokale omroep Dordrecht

Derden Divers

Toeleveranciers

o

o

o

o
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Via Cultura zal met alle relevante partijen spreken over coproducties die kunnen leiden tot concrete 

programma’s. Coproducties bieden inkomsten, maar ook de mogelijkheid om naast nieuwsitems 

(o.a.voxpops) andere programma’s te produceren, met een ander doelgroep bereik.
De samenwerkende partijen leveren niet alleen expertise, contacten en productionele

werkzaamheden, productiekosten worden gedeeld.

Naast ondersteuning van het lokale omroepwerk kunnen dergelijke programma’s ook als invulling van 
het platform dienen.

Overheden, 

luisteraars/kijkers

samenwerking op het terrein van redactie
samenwerking op het terrein van productie
samenwerking op het terrein van distributie
samenwerking op het terrein van trainingen en opleidingen

Naast een actieve nieuwsgaring door de redactie, wordt er gewerkt met content van onder meer de 

volgende toeleveranciers uit het werkgebied Drechtsteden:

• Actieve burgers (burgerjournalisten) / particulieren

• Wijkmanagers

• TienPlus, uitgever van de wijkkranten

• Maatschappelijke en culturele organisaties en instellingen

Verenigingen en clubs

Scholen

Kerkgenootschappen

Bovenstaande analyse en visie wordt vertaald in een missie met daarin de stappen en maatregelen 
die leiden tot de verwezenlijking van onze visie.

• Aanhaken bij huidige ontwikkelingen betekent dat de focus komt te liggen op nieuwsproductie 
voor distributie via bijv, wijk- en gemeente-/ stadswebsites, YouTube-kanalen en andere 

vormen van Social Media die geïntegreerd worden in het mediaplatform.

• Aanhaken betekent inhoudelijke en strategische samenwerking en afstemming met 

instellingen en organisaties die een gelijke of nagenoeg gelijke doelstelling hebben. Kort 

geformuleerd: breed groeien. En dat betekent:



1.

2.

3.
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Via Cultura stelt tevens dat innovatie een belangrijk doel moet zijn.

Radicale interactieve concepten, het organiseren van een wijkedities en/of mobiele debatten of het

kweken van talent hoort tot de taken.

Digitale distributie levert ook nieuwe mogelijkheden op. Concert-Ztheaterzalen, horeca, kunnen 

flexibeler participeren en ook hun dienstverlening uitbreiden. Wij bevorderen de betrokkenheid van het 

publiek bij ons non-lineaire aanbod.

Via Cultura wil naast onafhankelijke en betrouwbare journalistiek (Mediawet, 2008), een media- 

aanbod leveren met professionele kwaliteit, creativiteit en continuïteit.

De missie: uitzendingen voor minimaal 75% uitgevoerd door actieve burgers.
Via Cultura wil daarnaast een belangrijke functie vervullen als stage- en leerbedrijf.

Het media-aanbod biedt tevens mogelijkheden voor interactiviteit (publieke toegankelijkheid).

Missie en Doel
Nieuwsmedia wordt nu meestal via drie lokale omroepen regio Drechtsteden, Social Media zoals 

Facebook, Twitter, en projectmatig via digitale wijkkranten nog beperkt en niet in samenhang ingezet. 

De reden hiervoor is dat zowel professionals als burgers vaak over onvoldoende mediakennis en - 

vaardigheden beschikken en omdat er nog te weinig samenwerking bestaat op mediagebied. Via 

Cultura wil hierin verandering brengen door op basis van structurele zoektochten naar hetgeen de 

burger te melden heeft en een mediabeleid te organiseren waar alle instellingen en organisaties 
onderdeel van uit kunnen maken.

Voorts is Via Cultura gestoeld op drie doelstellingen:
het categoriseren, distribueren en archiveren van materiaal en binden van de juiste 

doelgroepen,

publieke betekenis en meerwaarde creëren via vernieuwende formats en content en 

het versterken van de creatieve industrie, en de streekomroepfunctie.

• gelden via (co-)producties en diensten (als mogelijk ook fondsen en subsidies) te regelen om 

nieuws- en mediaprojecten te kunnen uitvoeren en de realisaties mogelijk te maken.

Via Cultura wil een organisatie vormen die in staat is het volgende te realiseren:

• een kweekvijver te zijn voor de onbekende en ongekende talenten.

• de kansen van creatieve mediamakers te vergroten door toegankelijke en betaalbare 

workshops, trainingen en masterclasses te organiseren. Via Cultura wil hierbij de krachten 

bundelen met omroepen en met stakeholders om samen een groot en divers publiek te 
bereiken.



Statuten

Het PBO komt jaarlijks minimaal 3 keer bijeen en bespreekt dan het programma-aanbod.
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De statuten van de stichting zullen worden herzien. De statuten zullen op enkele door het

Commissariaat voor de Media gewenste punten worden aangepast. Een voorstel tot statutenwijziging 

is met de aanvraag voor de zendmachtiging meegezonden. De formele statutenwijziging vindt direct 

plaats nadat het Commissariaat de zendmachtiging heeft afgegeven.

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) ziet er op toe dat in de programma’s alle

maatschappelijke stromingen uit de gemeente(n) aan bod komen. Het is de link met de samenleving, 

die de omroep legitimiteit verschaft. In de statuten van de stichting is het functioneren van het PBO 

verankerd, zoals wettelijk vereist. De leden van het PBO worden benoemd door het bestuur. De leden 

van het PBO vertegenwoordigen stromingen, zoals ook door het Commissariaat voor de Media 
vereist. Daarnaast maken de voorzitter en de zakelijk leider van Via Cultura statutair deel uit van het 

PBO. Daarmee zweeft het PBO niet binnen de organisatie, maar is er een verankering gecreëerd.

Via Cultura functioneert sinds 2017 als mediadienst voor RTV Dordrecht, RTV ATOS, RTV 

Papendrecht. Via Cultura bevindt zich ten tijde van het schrijven van dit plan in een proces om voor 5 

jaar als publieke omroep aangewezen te worden.

Samenstelling bestuur

De bestuursleden van de stichting zijn woonachtig in Dordrecht of werken er. Het bestuur van de 

stichting bestaat uit:

Mr. Eric Meijer, voorzitter, directeur Pelican Key Legal Consultancy B.V.

Robert Klaassen, secretaris, directeur Stichting Steunpunt Drechtstadsboer

Bill Hermsen, penningmeester, gepensioneerd verpleegkundige, kunstgaleriehouder.



Wie? Wat?
Fondsen, gemeentes

ondersteunen.

Media

Overheid Via Cultura werkt in opdracht.

Belangengroepen

1.3 SWOT Sterk Kansen

□ Jonge ondernemers □ Groeiende economische markt

□ Kansen voor studenten 

□ Gecategoriseerde content (vindbaarheid) 

□ Frisse kritische blik op het mediavakgebied □ Inkomsten uit markt genereren
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□ Hoog opgeleiden en jarenlange ervaring in 

het mediavakgebied en het werken met jeugd 

en jongeren 

T elevisie/Radio/kranten/

internet/Magazines

Wat zijn sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen en hoe gaan we het doen, zie SWOT- 
analyse:

(Semi-)overheden

Drechtsteden, scholen

Zie bijlage 2.

□ Sneller kunnen inspelen op technologische 

vernieuwingen dan traditionele

mediaorganisaties 

□ Ergens snel live gaan (= content met archief 
en distributiefunctie) 

□ Jong creatief talent ruimte geven op open 
mediaplatform

Betrekken bij de organisatie 

maatschappelijk belang van de 

media

□ Open mediaplatform biedt meer 
mogelijkheden voor binnenhalen van 

reclamegelden

Publieksgroepen
Voorbeelden van publieksgroepen die we willen gaan bereiken zijn: zie bijlage 2 Bussinessplan

□ Organisatie met een creatief hart, die 

wendbaar en innovatief is en waarvoor de 

makers centraal staan 

Waarom?
Een fonds, een gemeente, die

ons financieel kan

Samenwerkingspartners en 
afnemers, betrokken omroepen 

in de Drechtsteden; 

samenwerking in redactie, 

faciliteiten, opleiding en 

commercie



□ Kunnen binden van jeugd en jongeren 

□ Verslaggeverspot stimuleert en bindt talent 

□ Op de hoogte van laatste ontwikkelingen 

□ Snel live kunnen gaan 

□ Groot netwerk voor productontwikkeling 
□ Crossmedia en mixxed media is in opkomst

□ Kennis van lokale en regionale markt
□ Vorming van streekomroep

□ Vrijwilligers staan in de rij 

□ Age complexity treedt toe

□ Duurzaam ondernemen 

□ Organisaties met een maatschappelijk doel 
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□ Expertise op het gebied van audio, video, 
productontwikkeling, ICT/websitebouw 

□ Overzichtelijke archief- en distributiefunctie 

(alle audio en video etc. verzameld), ook tbv 

de omroepen 

□ Burgers krijgen de kans om hun 
conceptideeën en content in te zenden

□ Verder terugtrekkende Rijksoverheid op het 

domein van de media 

□ Zelfredzaamheid en professionalisering in 
lokale sector bevorderen door samenwerking 

en het faciliteren van gezamenlijke initiatieven 

□ Veel (nieuwe) mogelijkheden met (Social) 

Media

□ Constante vraag naar nieuwe concepten in 

het medialandschap 

□ Door krachtige en snelle organisatie kun je 

leading zijn in alle samenwerkingsverbanden 

□ Onderscheidend vermogen biedt 

mogelijkheden voor gezonde financiering 

□ Inspelen op de wijkbehoefte, ontwikkelingen 

verslaan en van duiding voorzien

□ Samenwerkingsverbanden met lokale 

omroepen (facilitair, uitzendkanalen)

□ Nieuwe groepen actieve vrijwilligers en 

burgerjournalisten 

□ Vrijwilligers zijn een gevarieerde mix van 

leeftijden, achtergronden en interesses 

□ Videocontent is ook bruikbaar voor televisie 
èn radio-uitzending 

□ Via Cultura kan geheel voorzien in 

objectieve lokale informatiebehoefte dankzij 

het vrije internetkanaal Via078 

□ Sneller kunnen inspelen op technologische 

vernieuwingen 

□ Toegevoegde waarde bovenop het al 

beschikbare media-aanbod 

□ Meer kansen voor een groter aantal 

mediapartijen in de regio 

□ Actieve burgers, vaardig met het maken van 

content 

□ Continuïteit gewaarborgd, o.a. door al 

aanwezig content via o.a. YouTube-kanaal 
(vloggers, “amateur"beelden) 



maken zelf programma’s 

□ Groter bereik en divers content onder de 

Zwak Bedreigingen

□ Nieuwe ervaring □ Snelle technologische ontwikkelingen

□ Klein projectbureau, dus weinig speling □ Misbruik Social Media door publiek

□ Weinig financiële mogelijkheden □ De vergrijzing neemt toe

□ Naamsbekendheid □ Valkuil: niet meer lokaal denken

1.4 Prioriteit

Kwalitatief
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bevolking, meer en onafhankelijk nieuws lokaal 

en bovenlokaal over de Drechtsteden

□ Enig gewicht in discussie over must-carry 

(beoogde streekomroepfunctie van RTV

Dordrecht)

1.5 Marketingdoelstellingen Om concepten en diensten te realiseren hebben we de volgende 
doelstellingen geformuleerd:

Doel: kennis, ervaringen, inzichten, observaties toegankelijk maken voor verschillende
bevolkingsgroepen, zodat zij beter kunnen signaleren, onderzoeken, beslissen, leren, beheersen, 

initiëren, verbinden op basis van inzicht in wat er nu speelt. Zij krijgen hierdoor niet alleen de verhalen 

over succes en falen maar ook inzicht in de structurele factoren die daaronder liggen.

• Via Cultura wil de beste zijn op het gebied van conceptontwikkeling gericht op 

content/informatie met een achterliggende maatschappelijke boodschap.

• Via Cultura wil dat haar concepten aansluiten bij de hedendaagse technologische 

ontwikkelingen zoals social media.

Via Cultura ontwikkelt vanuit de mediadienst cross mediale concepten voor lokale media, culturele 
organisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, jeugd- en jongerenorganisaties en scholen.



Kwantitatief

1.6 Tactisch marketing plan (4P’s):

Product

Plaats
Distributiekanaal

Promotie
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p p
PLACE ^PROMOTIONj

Reclame. In een stad als bijvoorbeeld Dordrecht met 120.000 inwoners is het haalbaar om € 28.000,- 

per jaar aan reclame-inkomsten te genereren. Via Cultura wil hier naar toewerken maar een groot deel 

van de reclame-inkomsten is voor belangrijke contentmakers en de zakelijk leider.

Content en onze concepten kunnen via het mediaplatform, lokale omroepen, social media, websites 

worden gedistribueerd.

De zakelijk leider promoot de concepten via persoonlijke verkoop. Dit doet ze op mediabijeenkomsten, 

en ook op locatie (bijvoorbeeld bij de klant). Mond-tot-mondreclame, netwerken en het achterlaten van 
visitekaartjes is voor onze stichting een groot onderdeel van het bereiken van naamsbekendheid.

Core product

Afnemers

De mogelijkheid voor de lokale omroep om een goed crossmediaconcept in handen te krijgen en 

hiermee meer kijk- en luistercijfers te realiseren en een hogere omzet te draaien.

• Via Cultura wil voor de burgers, partners en klanten hoge kijk- en luistercijfers genereren met 

de door ons bedachte concepten en content.

Prijs
De prijzen van onze concepten komen voort uit een combinatieprijs. Hierin worden aspecten van de 

kostengeoriënteerde en de concurrentiegeoriënteerde prijsbepaling als ook de verslaggeverspot 

geïntegreerd.

p
^PRODUCT

p
PRICE

• Via Cultura wil binnen 2 jaar het aantal workshops die ze verzorgt uitbreiden van twee 

verschillende workshops (audio en video) naar vier verschillende workshops (audio, video, 

tekst, fotografie).

• Via Cultura wil met haar onderneming komend jaar minstens 5 succesvolle concepten 
integreren bij betrokkenen lokale omroepen.

• Via Cultura wil over 3 jaar een marktaandeel binnen de mediawereld realiseren van minimaal 
7%.



Personeel

HOOFDSTUK 2: MANAGEMENTPLAN

2.1 Macro- en meso-omgeving

Macro omgeving

Politiek juridische factoren

Mediawet
Artikel 2.1

1 .Via Cultura sluit aan op de lokale mediaopdracht die bestaat uit:

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.
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het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het 

aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing 

via alle beschikbare aanbodkanalen.

het verzorgen van publieke mediadiensten waarvan het media-aanbod bestemd is voor 

landen en gebieden buiten Nederland en voor Nederlanders die buiten de landsgrenzen 

verblijven.

het stimuleren van innovatie ten aanzien van media-aanbod, het volgen en stimuleren van 

technologische ontwikkelingen en het benutten van de mogelijkheden om media-aanbod aan 

het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.

Via Cultura bestaat uit een ondernemer die beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van 

radio, televisie, project- en bedrijfsbureauvoering.

evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door 

een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;

op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de 

bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en 

levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;

gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als 

bevolkings- en leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het 

bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;

onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de
wet, van overheidsinvloeden;

voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en

2.Publieke mediadiensten voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de 

Nederlandse samenleving door het aanbieden van media-aanbod dat:



f. voor iedereen toegankelijk is.

Meso-omgeving

2.2 SCHETS VAN DE ORGANISATIE, PRODUCT, DIENST

2.2.1. Gedeelde waarden en strategie
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Afnemers Omdat wij een stichting zijn dat concepten bedenkt en hierbij een crossmediaal voorbeeld 

ontwikkelen richten wij ons specifiek op media met een jonge doelgroep.

Naast het bedenken van concepten, houden we ons ook bezig met het geven van workshops op het 

gebied van video, audio, tekstschrijven, fotografie.

Bij het ontwikkelen van concepten moet rekening gehouden worden met de wet. Het beschreven 

artikel hierboven zijn landelijk vastgestelde wetten waar we niet om heen kunnen. De omroepen 

moeten zich aan deze wetten houden. Via Cultura moet bij het ontwikkelen van concepten dus ook 

rekening houden met deze regels.

De kracht van Via Cultura is, dat ze uniek is voor de Drechtsteden en net als crossmedia jong en nog 

lang niet uitontwikkeld is. Hierdoor staan we dicht bij de ontwikkelingen die mensen aanspreken. 
Komende jaren willen we ons steeds verder ontwikkelen. We willen uitgroeien tot een succesvolle 

organisatie dat steeds weer komt met verrassende concepten. Zo willen we over 3 jaar een bekende 

naam zijn binnen het regionale medialandschap.

Bij omroepen bestaan voor zover bekend nog niet zulke samenwerkingsvormen in de praktijk. Onze 
mediadienst kan insteken op commerciële activiteiten, hetgeen voor omroepen wettelijk niet 

toegestaan is. Het Commissariaat voor de Media ziet hier scherp op toe.

Vanuit Via Cultura zal centrale reclameacquisitie een vorm van samenwerking kunnen zijn. Het 

benaderen van potentiële klanten gebeurt door de omroepen niet of nauwelijks en kan door Via 

Cultura op een efficiënte wijze gebeuren in de vorm van een mediamix. In de praktijk hebben alle 

partijen er een belang bij om het budget van dienstafnemers/ adverteerders voor een deel in de 

verslaggeverspot terecht te laten komen.

Visie
Vanaf september 2017 spreekt Via Cultura met de omroepen in de Drechtsteden om bottum-up

nieuws, het ‘snelle nieuws', en "commerciële" activiteiten te verzorgen.

Vanaf het startmoment van Via Cultura blijven beide redacties naast de samenwerking actief voor hun 

eigen kernactiviteiten en voor de achtergrondverslaggeving.



vormgegeven.
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Via Cultura wordt ten bate van de lokale omroepen in de Drechtsteden opgericht op 11 september

2019. Het bestuur bestaat uit drie leden.

Via Cultura stelt dat het de inhoud is die ertoe doet. Niet het digitale platform, niet de omroepen - 

maar content, maatschappelijke producties, informatie.

Distributie van content via lokale omroepen lijkt nu en in de toekomst geen garantie meer dat deze 
ook wordt gevonden.

Makers, mediabedrijven en zzp’ers met creatieve en innovatieve ideeën kunnen rechtstreeks hun 

media-aanbod kwijt via het platform. Hierdoor ontstaat een vernieuwd, open en pluriform systeem met 

enerzijds de lokale omroepen en de gemeentes en anderzijds vrije mediaproducenten en actieve 
burgers.

Zo kunnen nieuwe ideeën en stromingen snel toegang krijgen tot de diverse kanalen en wordt het 

stelsel dynamisch en hedendaags.

Er ontstaan mogelijkheden voor potentieel talent om rechtstreeks het open digitaal platform aan te 

spreken over door hen ontwikkelde innovatieve concepten en formats.

Zo kan de taak op het gebied van talentontwikkeling zowel top down als bottom up worden 

Strategie
Via Cultura wil als omroep en als media-partner van verticale marktpartijen, maatschappelijke 

organisaties, (onderwijs-) instellingen en (gemeentelijke) overheid, een zo hoog mogelijke 
maatschappelijke waarde creëren binnen de Drechtsteden.

De mediadienst streeft de komende jaren naar productiegroei, met het accent op beeld en geluid. 

De technische mogelijkheden zijn inmiddels zo ver gevorderd dat het mogelijk is om een flexibelere 

omroepprogrammering te hanteren. De omroepen zullen content dat ook via platform Via078 

verspreid wordt aanbieden. Het uiteindelijk doel is dat de televisiekijker dagelijks Via(Streek)nieuws in 

een cyclus van ongeveer 15 minuten geïnformeerd wordt met wat er op dat moment in de 

gemeente(s) speelt.

Strategische samenwerkingsverband
Samenwerking tussen maatschappelijke instellingen, opleidingsinstituten, woningcorporaties en 

bewoners is essentieel bij wijkmedia. Zij moeten bijv, de content aanlevering gezamenlijk dragen, zo 

worden overeenstemmingen, overlappingen en aanvullingen op elkaar snel duidelijk. Verschillende 

bevolkingsgroepen, oud en jong, ondernemers en vrijwilligers, komen hierdoor met elkaar in contact.

Doordat ook met kleinere, nieuwe initiatieven kan worden samengewerkt, kan de creatieve sector op 

dit punt worden gestimuleerd. Te denken valt aan het faciliteren van publieke debatten/ living labs (al 

dan niet op het digitale platform) waar nieuw talent kan experimenteren; het uitbesteden van 

ontwikkelings- en productieklussen aan jonge, veelbelovende start-ups; meester- gezelrelaties tussen 

ervaren makers en veelbelovende talenten.



2.2.2 Structuur
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Positionering
Via Cultura wil zich in de Drechtsteden onderscheiden door het realiseren van maatschappelijke 

meerwaarde en een breed media-aanbod, voor alle doelgroepen, alle leeftijden en via crossmedia. 

Het Bestuur draagt statutair de zorg voor zowel organisatie, als de faciliteiten, die het mogelijk moeten 

maken de doelstellingen van Via Cultura te realiseren.

Personele structuur
Dit is verder uitgewerkt bij Staff.

Door gebruik te maken van eikaars expertise worden intergenerationele- en andersoortige 
mediaprojecten beter mogelijk.

Wijkpartners kunnen ook afspraken maken over wie wat doet waardoor ze dubbelwerk voorkomen.

Financiële en personele middelen kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld, waardoor projecten eerder 

haalbaar zijn en aantrekkelijker zijn voor subsidiegevers wanneer extra financiën noodzakelijk blijken. 

De zakelijk leider kan in dit proces een belangrijke initiërende- en coördinerende rol spelen.

Persoonlijke participatie en relevantie
Via Cultura ondersteunt in wederkerigheid via haar projecten financieel en materieel alle relevante 
streek-media met name de lokale omroepen. Binnen het open mediaplatform is veel aandacht voor 

publieksparticipatie en actualiteit. Zo wordt het maatschappelijk debat gestimuleerd. Inwoners in 

gemeente of wijk horen via de content van eikaars activiteiten en standpunten en gaan via het 

platform met elkaar in discussie. Bovendien kan worden aangesloten bij trajecten die in de gemeente 

lopen ten aanzien van hun rol en positie in de maatschappij en de wijze waarop zij hun dienstverlening 

willen organiseren.

Laten we de tijd goed benutten om het maximale uit burger- en E-participatie te halen!

Via Cultura zoekt actief ontmoetingsplekken op en voert graag gesprekken met participanten en 

stimuleert verbinding tussen cultuurliefhebbers, burgers, verenigingen, ondernemers, en organisaties 

die hierin een rol van betekenis willen spelen.

Via Cultura stelt zich open voor partners, die hetzij een inhoudelijke toevoeging, hetzij het 

commercieel potentieel bieden.

Via Cultura levert met haar partners producties die helemaal los staan van “uitzendingen” via 

omroepen. Denk aan portretten, voorlichtingsfilms, verslaglegging en live registraties van 

bijeenkomsten. Het gaat in deze gevallen vaak om content die niet wordt uitgezonden. Naast de 
gewone producties wordt vooral met livestream gewerkt om ergens heel snel live te kunnen gaan. Het 

voordeel datje heel snel online kunt gaan is de meest persoonlijke manier van sociale media 

marketing.



2.2.3 Stijl

Leiderschapsstijl

Afhankelijk van onderstaande factoren is er een keuze gemaakt voor een leiderschapsstijl.

Aard van het werk:
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Het werk dat Via Cultura uitvoert is zeer afwisselend. Naast het bedenken van concepten houdt Via 

Cultura zich bezig met het geven van workshops over verschillende onderwerpen. Het bedenken van 

concepten bestaat uit verschillende fases waardoor de werkzaamheden divers zijn. Omdat er vaak 

meerdere projecten tegelijkertijd lopen, is het schakelen tussen de verschillende projecten een 
vereiste.

Organisatiestructuur
Voor onze organisatie hebben wij gekozen voor een zuivere projectorganisatie. De stichting zal 

constant bezig zijn met het bedenken van concepten en het geven van workshops. Zo beschikt Via 

Cultura over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn om projecten te beheersen.

Bedrijfsgrootte:

Via Cultura is een stichting met grote impact, bestaande uit 2 personen, met betaalde en onbetaalde 
medewerkers.

Voor onze organisatie heeft Via Cultura gekozen voor een platte organisatie met een centrale redactie 
en distributieleiding, zie onderstaand organigram. Dit omdat wij constant bezig zijn met werven en 

verspreiden van content, het bedenken van concepten, acquisitie en soms het geven van trainingen.

Bedrijfscultuur:

De verhoudingen binnen Via Cultura zijn informeel. Via Cultura hanteert een professionele werkwijze, 

maar we creëren wel een open sfeer op de werkvloer. Ons motto is dat werk leuk moet zijn en geen 
straf.

r



2.2.4 Staff

Zakelijk leider: Ilse Schrier

Taakomschrijving:

Vertegenwoordiging binnen projecten en netwerken
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Taakomschrijving:
De uitvoering dient, zoals beschreven in de statuten te worden gedelegeerd aan de zakelijk leider, 

ondersteunt door een nieuwscoördinator, een CamJo en een ICT-Traffic manager, liefst op 

professionele basis. Dit team bepaalt welk nieuws en/of welke thema's via welke
communicatiemiddelen worden aangeboden.

Zakelijk leider

De zakelijk leder is verantwoordelijk voor het bedenken, initiëren en begeleiden van diverse media- en 

participatieprojecten, waaronder Via Cultura LIVE, Via Cultura - over en uit de wijk! Zij stelt concepten 
en beleid op, coördineert de media-activiteiten, en verzorgt de advertentieacquisitie. Uitgangspunt in 

haar werk is altijd het zoeken naar verbinding en het anders denken. Integriteit is het sleutelwoord. 

Ook is zij eindverantwoordelijk voor de producten en diensten en houdt zich bezig met zowel het 
ontwerp tot en met de uiteindelijke uitvoering ervan.

Naast deze taken zorgt zij voor:

• Advies & inspiratie

• Kennis & Netwerk

Opleidingsniveau:

Via Cultura bestaat uit een zakelijk leider, een journalist en freelancers die afgestudeerd zijn aan de 

HBO-opleiding. Hierdoor is er een verscheidenheid aan expertise. Door studie en jaren management- 
en media-ervaring is de zakelijk leider competent in het mediavakgebied. Doordat Via Cultura 

innovatief met audio en video en tekst bezig is weten we wat er speelt in de branche. Via Cultura voelt 

zich betrokken bij de Drechtsteden en bij de ontwikkeling van jongeren.

Maatschappelijke tendensen:

Er is sprake van ver doorgevoerde democratisering. De omroepen, omroepmedewerkers en 

medewerkers hebben veel inspraak en medezeggenschap. De zakelijk leider neemt als enige 

daadwerkelijk deel aan het bestuur van de organisatie van Via Cultura.

Het plan is een initiatief van Ilse Schrier (directie/coördinatie zorg & welzijn, jeugd- en jongerenwerk, 

media sinds de jaren 90) en Joyce Bertram (journalistiek). Stichting Via Cultura creëert een 
leeromgeving voor mediatalent in Dordrecht en is een erkend leerbedrijf op het gebied van beeld, 

geluid, techniek, (burger)journalistiek, PR, internet en communicatievaardigheden.



2.2.5 Skills

23

Op dit organisatieniveau onderscheiden we 2 verschillende punten: de core competenties en de 

customer sensitivity.

Customer sensitivity
Wij vinden het belangrijk een hechte band te hebben met onze klantrelaties. We brengen net iets 

meer dan alleen een zakelijke deal. Het gaat om de hele beleving. De zakelijk leider staat dan ook op 

persoonlijk contact, hoewel we leven in een tijd van internet en e-mail, vindt zij dat persoonlijk contact 

meer toevoegt. Tijdens een project houdt zij contact met onze klant door face to face besprekingen die 

zakelijk en gezellig moeten zijn.

Core competenties
De eerste kerncompetentie van onze stichting is dat we durf hebben. We hebben een frisse kijk en 

leven in de tijd van nu. Daarnaast zijn we experts op het gebied van media, en conceptontwikkeling. 

We leven zelf in een wereld die constant veranderd en wij veranderen mee. Onze derde competentie 

is creativiteit. We zijn creatief aangelegd, houden ervan om te brainstormen en zijn niet snel tevreden. 

Doordat betrokken spelers verschillende karakters hebben, wordt een concept vanuit alle

uitgangspunten bekeken. Door ieder onze eigen opleiding en ervaring vullen we elkaar aan en hebben 

een eigen rol in onze samenwerking. We kiezen voor een natuurlijke vorm van organiseren op basis 

van netwerkbenadering. We werken graag samen met mensen waar het mee klikt en waar we blij van 

worden. Mensen die over dezelfde dingen enthousiast worden als wijzelf. We hebben een breed 

divers netwerk van mediamakers, beeldend kunstenaars, artiesten, schrijvers, theatermakers, 
organisatoren en onderzoekers, waar mooie combinaties en projecten uit ontstaan.

Omdat we aan het bouwen zijn aan een nieuwe mediaorganisatie en we wendbaar willen blijven om in 

te kunnen springen op (strategische) ontwikkelingen is het VIA-team flexibel opgebouwd met 

freelancers (zzp of via verlening), vrijwilligers, stagiaires en starters. We willen in bezetting een 

afspiegeling zijn van een gemeente en werken zo aan een divers- in leeftijd en culturele achtergrond - 
team.

Overlegvormen

De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur. Daarnaast zijn er de volgende 

overlegstructuren:

Periodieke medewerkersvergadering

Redactievergaderingen

Facilitaire organisatie



Medewerkersniveau:

Middenkader

Intermediairs:

2.2.6 Systemen
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Traffic manager
De traffic manager werkt samen met omroepen en stemt de werkzaamheden van de afdelingen op 
elkaar af.

Voor de werving van vrijwilligers en stagiairs zijn de volgende intermediairs van belang: 

• Lokale overheden

Nieuwscoördinator
De nieuwscoördinator redigeert en communiceert waar nodig content naar omroepen.

Vrijwilligers
De betrokken (betaalde en onbetaalde) medewerkers hebben ieder hun eigen talent en zijn 

overwegend werkzaam onder leiding van de zakelijk leider.

De lokale mediapartners en de ZZP-ers houden zich bezig met de opname en productie van 

reportages, documentaires, trainingen, bedrijfsfilms, enz.

Technische systemen
De technische systemen binnen een projectbureau hebben vooral betrekking op de ICT. Zo hebben 

wij een goede en snelle internetverbinding een eigen website met informatie over ons projectbureau 

Het middenkader wordt gevormd door 1 nieuwscoördinator en 1 ICT- traffic manager die beiden de 

leiding geven aan de dagelijkse operatie van de mediadienst. Overwogen kan worden om de functie 

van nieuwscoördinator deels samen te laten gaan met die van programmamaker..

Huisvesting
Via Cultura heeft voldoende aan de twee studio’s op haar centrumlocatie in de Nieuwstraat en in de 

Biesboschhal met werkstations die zijn toegerust op videobewerking en audio bijv, voor het opnemen 

van de voice-over en diverse flexwerkplekken in gemeentes waaronder het Energiehuis in Dordrecht.

• Medewerkers van Via Cultura als ook die van de omroepen en hun familie en vrienden

• Clubs, verenigingen en evenementen waar verslaggevers (semi) ‘live’ aanwezig zijn

• Audiovisuele mbo-opleidingen en hbo-opleidingen voor Journalistiek, Grafisch Lyceum 

(Communicatie en Media). De lokale omroepen allen een officieel leerbedrijf.



HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL PLAN

€ 138.000,00
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€
€
€
€
€

€28.000,00

€ 110.000,00

€ 138.000,00

en links naar verschillende Social Media accounts zoals facebook en twitter. We hebben een 

gezamenlijk e-mailadres voor onze info@stichtinqviacultura.nl)

82.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
30.000,00

Financiering Via Cultura
Via Cultura wordt ontwikkeld met een structurele financiële bijdrage van fonds/de gemeente van in 
totaal € 110.000,00.

Met die bijdrage zal Via Cultura binnen vier jaar zelfstandig draaien op basis van eigen inkomsten en 

financiering door partners en gebruikers zonder afhankelijkheid van structurele gemeentelijke 
subsidie.

Procedures en werkwijzen
De procedures en werkwijzen zijn de afspraken die wij binnen ons bedrijf hebben gemaakt. Er zijn een 

aantal (on)geschreven regels waar iedere medewerker zich aan dient te houden om Via Cultura goed 

te laten draaien. De communicatie onderling, maar vooral de communicatie met de klanten is 

belangrijk.

Na de officiële lancering gaan we ervan uit dat gaandeweg nieuwe participanten zich proactief 

melden. Het aantrekken van nieuwe participanten doet het draagvlak van het fysieke platform 
verbreden en de werking van content versterken.

Kwaliteitssystemen
Het is natuurlijk heel belangrijk dat de kwaliteit van ons mediawerk gewaarborgd blijft. We moeten er 

continue van overtuigd zijn dat het mediawerk wat we leveren ook voldoet aan de eisen van de 
Mediawet en die wij en onze klanten stellen. Hiervoor hebben wij een systeem in elkaar gezet, zodat 

dit zeker blijft. Wanneer we in opdracht van een klant werken, is er een constant contact met deze 

klant aanwezig. Wij zijn degene die het concept bedenken en uitwerken, maar er is een 

terugkoppeling over alle belangrijke onderdelen van het project door de freelancer of zakelijk leider. 

Zo is de klant constant op de hoogte is van wat er gebeurd.

Constante onderlinge contact en vooral de mogelijkheid om elkaar te bereiken is heel belangrijk. Al 

deze regels samen vormen de vaste werkwijze om onze stichting draaiende te houden.

Begroting Via Cultura
Personeelslasten
Vrijwilligers bij productie, productie overall
Huur ruimte
Operationele kosten
Overige productiekosten
Totaalbedrag opbrengsten producties, divers
Totaal aanvraag subsidie gemeente Dordrecht



Commerciële zaken

Advertenties: commercials en advertenties

Een afweging maken tussen inbesteden of uitbesteden, afhankelijk van de producten en doelgroepen;
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We stellen de reducties op mediapartnerniveau op en beschrijven welke activiteiten getroffen worden 

om reductie te behalen binnen de organisatie. De clusterkorting wordt fasegewijs ingevoerd.

De hoofddoelstelling voor commerciële zaken is dus het genereren van een omzet door middel van 

content-productie, diensten en advertenties, in het gehele werkgebied Drechtsteden en tegen 

marktconforme prijzen. Deze commerciële doelstelling vraagt om een aantrekkelijk productaanbod 

(liefst icm de mediamix) en een planmatige benadering van de markt.

Een afbakening maken van de commerciële doelgroepen c.q. mediapartners en de daarbij behorende 

relatiebeheerders:

De producten worden tevens in pakketvorm aangeboden. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in 

bijvoorbeeld continue pakketten, combipakketten en gelegenheidspakketten;

De commerciële activiteiten van Via Cultura bestaan enerzijds uit de verkoop van advertenties.

Anderzijds bestaan de commerciële activiteiten uit producties en/of medewerking aan genoemde 

producties vooral livestream events.

Via Cultura werkt met advertenties toe naar MIXED MEDIA (clustering). Een pakketkorting op diverse 

media, die opgesteld is ten behoeve van de doorrekening van de visie. Het effect betreft zowel de 

opgave voor korting op .... maar ook andere belangrijke voordelen.

De pakketkorting moet in samenhang beheerd en ontwikkeld worden.

‘Crossovers’ tussen mediapartners en thema’s kunnen voor een innovatie-impuls zorgen. Mogelijk kan 

de intensievere samenwerking in de Drechtsteden dit stimuleren. Ze zijn immers voor een groot deel 

complementair aan elkaar, wat kruisbestuiving mogelijk maakt. De pakketkorting wordt opgebouwd 
per advertentie. De soort advertenties bepaald de korting. Hoe meer soorten advertenties hoe hoger 

de korting. De korting begint bij ... % vanaf twee soorten advertenties en kan oplopen tot maximaal ....

Subdoelstellingen

Inkomsten genereren vanuit:

Contentproductie en diensten 

Prestatiecontracten

• Maatschappelijk organisaties en instellingen;

• Verenigingen en clubs;

• Gemeentelijke overheid;

• Scholen
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• De kwaliteit- en procesbewaking van werving en uitvoering professioneel borgen binnen de 

organisatie.

Organisatie
• Uitbreiding van medewerkers ten behoeve van de organisatorische taken op het gebied van 

Commercie.

u.
IK

Een jaarlijkse operationele planning maken met daarin de volgende onderdelen:
• Gekwalificeerde omzetdoelen per doelgroep;

• Vaststellen welke relaties benaderd worden en met welk productaanbod;

• Zakelijk leider benadert potentiële relaties binnen de Drechtsteden;

• Zakelijk leider wordt ondersteund door een open distributiesysteem voor omroepen;

• Productontwikkeling en aftersales zijn vaste onderdelen van de zakelijk leiderr;

• Regelmatig vindt afstemming plaats, met name met omroepen, en partners. 
Kwaliteit



Verdienmodel

Commerciële productie Via Cultura
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1

Belangrijkste inkomstenbron vormen de opbrengsten uit producties, diensten en advertenties. Het 

gaat dan om de verkoop van reclamezendtijd op radio, tv en internet. De productie van het 

advertentiemateriaal wordt om efficiencyredenen uitbesteed en de kosten ervan worden direct en 
volledig aan de klanten doorbelast.

Eigen inkomsten
Via Cultura steekt zeer

positioneert zich zo 

midden in de

Om de producties van Via Cultura te kunnen financieren, bieden wij onze betrokken manier van media 

maken aan in de vorm van betaalde opdrachten. Daarmee ontstaan voor organisaties nieuwe 

mogelijkheden om bijv, met wijkbewoners te communiceren. Als partners, klantrelaties, e.d. worden 

onder meer gezien: (bijlage 2, businessmodel Dordrecht)

Ook commerciële inkomsten uit content-productie voor derden, prestatiecontracten en advertenties 

zullen een substantieel gedeelte van de totale inkomsten vormen. Een inkomstenverhoging van 5% uit 

extra werkzaamheden en commerciële activiteiten dient voor uitbreiding van het aantal betaalde 

vrijwilligers/medewerkers. Het organisatiemodel zal ingevuld worden ten behoeve van verdere 
professionalisering. De overige financiële middelen worden besteed aan investeringen op het gebied 

van techniek, onderhoud van techniek en het sluitend maken van de begroting. Incidentele gelden 

(waaronder fondsen) worden aangewend voor (extra) technische investeringen, verhoging van de 

naamsbekendheid van Via Cultura en scholing c.q. training.

veel energie in het 

genereren van eigen 

middelen. De zakelijk 

leider speelt op dit vlak 

een belangrijke rol. Zij is 

prominent aanwezig in 

allerlei zakelijke 
netwerken en ..

1

De werkwijze waarop Via Cultura reclame-inkomsten genereert is tweeledig:

• Eigen acquisitie

• Door content makers



Commerciële relaties

3.1 Exploitatiebegroting

Hoofdstuk : Bronnen

Internet:

Auteurs verschillen (2004 - 2017) Frankwatching Media. Crossmedia platform

Juniraming (2017). CPB Policy Brief
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• zie businessmodel, bijlage 2

• Adverteerders.

Auteurs verschillen (2017). Centraal Bureau voor de Statistiek. Den Haag/Heerlen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/26/

Content maken kost geld. Professionele content makers genereren inkomsten door zelf adverteerders 

te werven die reclame-uitingen (banners, foto-/ videoreportages) inkopen.

Van de reclame-inkomsten die de content makers werven is 30 % voor hen bestemd.

Via Cultura ontvang 70 %.
Commerciële inkomsten uit content-productie voor derden, prestatiecontracten en advertenties zullen 

een substantieel gedeelte van de totale inkomsten vormen. Inkomsten uit extra werkzaamheden en 

commerciële activiteiten dient voor uitbreiding van het aantal als vrijwilliger betaalde 

redactiemedewerkers (verslaggeverspot: gage is max. € 180,- per maand). Hèt organisatiemodel ten 

behoeve van verbreding en professionalisering. De overige financiële middelen worden besteed aan 

investeringen op het gebied van techniek, onderhoud van techniek en het sluitend maken van de 

begroting.

Via Cultura zal een standaard overzicht tonen met advertentiemogelijkheden op alle omroepwebsites. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de zakelijk leider van Via Cultura om de diverse 

mogelijkheden van content verspreiding en adverteren te bespreken. De makers ontvangen een 
vergoeding van 70%.

Via Cultura ontvangt een vergoeding van 30 %.

Contentmakers



REDACTIESTATUUT VIA CULTURA

BEGINSELVERKLARING

Artikel 2

zonder vooroordelen te werk;

geven gelegenheid tot hoor en wederhoor;

betrachten zorgvuldige verificatie;

weren verkapte reclame;

laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is;

verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen
zijn.

• brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feitelijke gegevens en de 
interpretatie daarvan en/of het commentaar daarop;

DOELSTELLING VAN VIA CULTURA
Artikel 1

Stichting Via Cultura stelt zich ten doel, omroepprogramma's te verzorgen, die in zodanige mate gericht zijn op 
de bevrediging van de in Dordrecht en omliggende gemeentes levende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de Stichting Via Cultura geacht kan worden van algemeen nut te 
zijn voor de eerder genoemde gemeenten.

*

1. De uitgangspunten, die betrekking hebben op het samenstellen van de omroepprogramma's 
van Stichting Via Cultura , zijn neergelegd in de statuten en het door het Programmabeleid Bepalend 
Orgaan (PBO) vastgestelde programmabeleid, alsmede in hieruit voortvloeiende regelingen (hierna te 
noemen respectievelijk: statuten, programmabeleid en regelingen).
De hoofdredactie en de omroep redactie zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij de 
medewerkers van Via Cultura bekend te zijn.
Statuten, programmabeleid en regelingen kunnen worden gewijzigd, zoals bepaald in de 
desbetreffende artikelen van de statuten en met inachtneming van de regels, zoals deze in dit 
redactiestatuut zijn beschreven.
2. Dit redactiestatuut beoogt de programmamakers van Via Cultura waarborgen te geven voor 
het onafhankelijk uitoefenen van de hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse beïnvloeding 
van wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan op de wijze als in dit 
redactiestatuut wordt geregeld.
3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programmamakers van Via Cultura 
bij de samenstelling van programmaonderdelen:
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ORGANEN; HUN BEVOEGDHEDEN EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN

Dit redactiestatuut verstaat onder:

Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de programmamedewerkers zijn 
vastgelegd in het reglement van de Stichting Via Cultura .

Hoofdredactie: degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de lokale 
omroep is gedelegeerd.

Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van een hoofdredacteur zijn vastgelegd in 
de statuten van de Stichting Via Cultura .

Definities
Artikel 3

De samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de hoofdredacteur. Namens de
Stichting Via Cultura oefent het bestuur achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de naleving van de 
statuten, programmabeleid en regelingen.

De Stichting Via Cultura is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hetgeen in haar zendtijd wordt 
uitgezonden, zowel intern als tegenover derden.

De hoofdredacteur
Artikel 6

De lokale omroepinstelling
Artikel 4

De programmamakers
Artikel 5

F
v

• Programmamedewerkers: de medewerkers van Stichting Via Cultura belast met de 
werkzaamheden in het kader van de samenstelling van het omroepprogramma, voor zover deze een 
arbeidscontract of medewerkersovereenkomst hebben afgesloten;

• Redactie: de hoofdredactie en een door het bestuur of hoofdredacteur aangewezen 
vertegenwoordiging van de programmamedewerkers;

, 0,
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Artikel 7

Één lid van het PBO;

Één lid, aangewezen door de omroep redactie.

Het bestuurslid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor.3.

4.

5.

6. Het bestuur beslist over de benoeming van een hoofdredacteur.

Artikel 8

Artikel 9

1. De hoofdredacteur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten 
van de Stichting Via Cultura .

2. Een redactie is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van de hoofdredacteur in te dienen bij 
het bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de instemming van tweederde van de leden van die redactie.

1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van een lid van de hoofdredactie wordt door het bestuur een 
sollicitatie- en selectiecommissie ingesteld. 2. In de sollicitatiecommissie hebben zitting:

De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag 
van haar werkzaamheden, in bij het bestuur.

Hij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de programmaonderdelen 
en heeft de dagelijkse leiding over de desbetreffende redactie. Hij wijst mankracht, en zendtijd toe en 
bindt zijn opdracht eventueel aan nadere instructies. Eventueel benodigd budget wordt afgestemd 
met de Algemeen Manager.

• Één lid van het bestuur (indien het een betaalde functie betreft het bestuurslid dat belast is met het 
personeelsbeleid);

De Algemeen manager is aanwezig bij de vergaderingen van de selectiecommissie maar heeft geen 
stemrecht.

2. De hoofdredactie zal, indien het bestuur daarom verzoekt, de vergaderingen van het bestuur 
van Via Cultura bijwonen. Hij heeft daarin een adviserende stem. De hoofdredactie kan een verzoek 
tot bijwoning van de bestuursvergaderingen indienen.

1. Een hoofdredacteur is belast met de verantwoordelijkheid inzake de samenstelling van de 
omroepprogramma's van de Stichting Via Cultura .
Hij is met betrekking tot de omroepprogramma's verantwoordelijk voor de naleving van statuten, 
programmabeleid en regelingen.

lU** * A. X



De redactie

Artikel 10

Verhouding redactie, bestuur en hoofdredactie

Artikel 12

a.

b.

ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatiec.

d.

f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de redactie

h. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de 
werkzaamheden van de redactie en de programmamedewerkers

g. wijzigingen in het redactiestatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair 
bepaalde

3. Voordat de begroting van de Stichting Via Cultura wordt vastgesteld, kan deze door de Algemeen 
Manager aan een redactie worden voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking 
hebben op de werkzaamheden van de die redactie. De hoofdredacteur brengt zijn op- of aanmerkingen bij 
de begroting ter kennis van de Algemeen Manager en het bestuur.

e. de benoeming van een hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair 
bepaalde

overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derden voor zover deze een 
ander dan incidenteel karakter hebben

1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredactie een beslissing nemen over zaken, die van 
wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden van de redactie, wordt de redactie zo tijdig mogelijk 
geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:

ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voor zover deze
wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van de omroepprogramma's 

ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema

1. Een redactie adviseert de hoofdredacteur omtrent de uitgangspunten van het te voeren 
redactioneel beleid.
2. Een redactie vergadert tenminste eenmaal per jaar. Voorts vergadert de redactie telkenmale 
wanneer de hoofdredactie dit wenselijk acht of wanneer tenminste een vijfde van de leden van de 
redactie de hoofdredacteur daartoe verzoekt.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door één van de hoofdredacteuren, die tevens de 
vergadering voorzit en zorg draagt voor de verslaglegging.
4. De Algemeen Manager zal altijd uitgenodigd worden voor redactie vergaderingen maar heeft 
geen stemrecht.

i
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Persoonlijke verantwoordelijkheid NL

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 16

De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

«

Geschillen die naar aanleiding van of in verband met dit redactiestatuut of het redactioneel beleid mochten 
ontstaan, zullen - indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen - worden voorgelegd aan 
een geschillencommissie zoals vastgelegd in het omroep regelement.

Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan 
(kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de desbetreffende 
redactie met het verzoek om een uitspraak.

Voor de afspraken rondom de samenstelling van de geschillencommissie verwijzen we naar de paraaf geschillen 
in het regelement.

Wijziging redactiestatuut
Artikel 17

Wijzigingen van dit redactiestatuut worden vastgesteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de 
statuten van de Stichting Via Cultura wordt vermeld.

Geschillen
Artikel 14

1. Wanneer een programmamaker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem 
verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een 
door de hoofdredactie ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de 
desbetreffende redactie om een uitspraak.
2. Wanneer een hoofdredactie besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen 
aanbrengen in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) 
verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden.
Indien door de hoofdredactie niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel 
niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.

3. Wanneer de hoofdredactie meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, de desbetreffende 
redactie niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar die redactie.
4. Indien het bestuur van de Stichting Via Cultura ernstige klachten heeft over het gevoerde 
redactioneel beleid of één of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de desbetreffende 
hoofdredactie en de betrokken leden van de redactie ter zake te worden gehoord. Als het bestuur 
daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

A*»’', - 



Missie Stichting Via Cultura

Stichting Via Cultura is dé nieuws- en 

Via Cultura heeft 3 belangrijke platformen in handen, tv, radio en internet. Maar zonder content is er 
niets te horen, zien en delen. Daarom ligt de focus van Via Cultura vooral op het maken van 
kwalitatief hoogstaande en betrouwbare. Content is de kracht van de organisatie die tot in de 
haarvaten van de samenleving doordringt. Overal staan de lijnen uit en weten wij het verhaal uit de 
streek op te pakken.

KWALITEIT
De kwaliteit die door de omroep geleverd wordt is belangrijker dan de kwantiteit. We maken 
kwalitatief betere content, zowel op inhoudelijk als op technisch gebied.

FOCUS
We houden de focus op de gestelde doelen en we laten ons niet afleiden.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Als publieke omroep zijn we sterk verbonden met de maatschappij, we voelen ons daarom 
maatschappelijk betrokken.

BETROUWBAAR
Via Cultura is betrouwbaar, zowel in het nakomen van afspraken, als in de juistheid van de geleverde 
content.

Kernwaarden
Via Cultura heeft de volgende 4 kernwaarden uitgekozen voor de streekomroep:

informatievoorziening van de streek
Stichting Via Cultura wil de nieuws- en informatievoorziening zijn voor alle inwoners van Dordrecht 
en omliggende gemeentes. Met andere woorden, is er iets dat je moet weten over onze streek, dan 
vind je dat via onze platformen. Hierbij ligt onze focus op het gebied van nieuws op betrouwbaarheid 
en op het gebied van informatie op maatschappelijke betrokkenheid. De omroep bouwt bruggen en 
breekt muren af. En dit altijd op de hoogste haalbare kwaliteit.
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Hoofddoelen

Voor de komende 5 jaar 2022-2027 stelt het Via Cultura 2 hoofddoelen vast te weten

Schaalvergroting

Nieuws- en informatievoorziening vergroten

Waarom deze 2 speerpunten?

Hoe kunnen we deze speerpunten bereiken?

Schaalvergroting

Nieuws- en informatievoorziening vergroten

Alle beslissingen en werkplannen voor de komende jaren leggen we langs deze 2 speerpunten en 
toetsen we aan onze 4 kernwaarden en de missie. Deze speerpunten geven houvast bij het maken 
van beslissingen op korte en lange termijn en zijn een absolute noodzaak om klaar te zijn voor de 
toekomst. Een toekomst die strookt met de afspraken die de NLPO samen met de VNG heeft 
gemaakt. En een toekomst die de omroep verzekert van een vaste plaats in de samenleving binnen 
ons verzorgingsgebied.

Volgens het convenant tussen de NLPO en de VNG zou RTV Dordrecht het verzorgingsgebied uit 
moeten breiden met Papendrecht, Zwijndrecht, Heerjansdam, en Hendrik Ido Ambacht. Die 
onderhandelingen zijn spaak gelopen en dus kan Drechtsteden een interessant gebied voor Via 
Cultura zijn. De gesprekken met de huidige omroep lopen stroef.
Mogelijk lopen de gesprekken moeilijk omdat de huidige omroep de vergunning wil hebben en 
vervolgens 5 jaar alles weer alleen wil doen. Hier ligt een kans om versneld te komen tot een stevige 
streekomroep die 270.000 mensen in het verzorgingsgebied heeft. Als Via Cultura een aanvraag tot 
gebiedsuitbreiding doet, dwingen we gemeenten te gaan onderhandelen met beide partijen en 
hiermee winnen we tijd. De voorwaarden voor Via Cultura zou zijn dat we de rol van streekomroep 
graag voor onze rekening nemen

Om de nieuws- en informatievoorziening naar een hoger plan te trekken, moeten we er voor gaan 
zorgen dat de nieuwsvoorziening 24/7 professioneel bemand kan worden. Dagelijkse content is een 
must voor een kwalitatief hoogstaande nieuws- en informatie voorziening.

Schaalvergroting is nodig om voorop te blijven lopen en in te kunnen blijven spelen 
op de behoefte van de consument. Zonder de juiste omvang zijn er niet de middelen om de 
kwalitatief betrouwbare partner te zijn die we willen zijn. Willen we relevant zijn, dan 
moeten we er altijd zijn. Wil je er altijd zijn, dan moet je een bepaalde omvang hebben. 
Omvang in verzorgingsgebied, begroting, FTE's en stabiliteit.

De lokale/regionale betrouwbare nieuwsvoorzieningen nemen steeds meer af. 
Landelijke onderzoeken laten zien dat er behoefte is aan journalistiek. De lokale journalistiek 
is de waakhond van de (lokale) democratie. Op papier geschreven journalistiek is niet meer 
van deze tijd. Verhalen die visueel gemaakt worden horen bij de huidige maatschappij. Daar 
zit onze kracht en ligt voor ons de komende jaren ook de focus.
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Blad 1 van 6

OPRICHTING STICHTING
74078/ARU/che

2.
3.
VERMOGEN
Artikel 3-----

Heden, elf september tweeduizend negentien, verschenen voor mij,----------------
Mr. ADRIAAN DE RUITER, notaris te Dordrecht:------------------------------------------

de heer mr. ERIC GERARDUS JOHANNES MARIA MEIJER, geboren te 
Leidschendam op vijftien december negentienhonderd drieënvijftig,----------
legitimatie rijbewijs met nummer 4028439600, geldig tot twintig april--------
tweeduizend twintig, wonende te 3312 GW Dordrecht, Denpasarstraat 14, 
gehuwd;----------------------------------------------------------------------------------------------
de heer ROBERT JACQUES JOHAN GREGOOR KLAASSEN, geboren te 
Wouw op tien maart negentienhonderd vierenvijftig, legitimatie Nederlandse 
identiteitskaart met nummer IPF76P956, geldig tot acht april tweeduizend - 
vierentwintig, wonende te 3312 JT Dordrecht, Poelwijckstraat 2, ongehuwd 
en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd---------------
partnerschap;--------------------------------------------------------------------------------------
de heer WILLIAM DAVID HERMSEN, geboren te Leiden op zeven ----------
december negentienhonderd zesenveertig, legitimatie Nederlandse----------
identiteitskaart met nummer IMJ1BF6C4, geldig tot dertien april---------------
tweeduizend vijfentwintig, wonende te 3311 CB Dordrecht, Grotekerksbuurt 
6, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het ---------------
geregistreerd partnerschap.------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen 
en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:---------------------------------------
STATUTEN-----------------------------------------------------------------------------------------------
NAAM, ZETEL------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Via Cultura--------------------------------
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Dordrecht---------------------------------
DOEL-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2---------------------------------------------------------------------------------------------------

De stichting heeft als doel:--------------------------------------------------------------------
De stichting heeft als doel een platform te bieden voor geëngageerde -----
burgerjoumalistiek. De stichting zet zich van onderop in voor-------------------
talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering van kwetsbare-------------
doelgroepen. De stichting faciliteert deelname aan mediaproducties,--------
maatschappelijk gemotiveerde initiatieven en participatieprojecten voor — 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting draagt met haar-----
activiteiten bij aan een inclusief en divers medialandschap voor en door de 
Drechtsteden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of ------
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin des woords.------------------------------------------------------------------------------------
De stichting beoogt het algemeen nut.---------------------------------------------------
De stichting heeft geen winstoogmerk.---------------------------------------------------

/ * * \
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1.

2.

3.

4.

5.

Blad 2 van 6

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-------------------------------
a. subsidies en donaties;-------------------------------------------------------------------------
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;----------------------------------------------------
c. ontvangsten uit voorstellingen en lezingen;---------------------------------------------
d. alle andere verkrijgingen en baten.---------------------------------------------------------
BESTUUR------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4---------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor 
de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met---------
inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met-----
algemene stemmen vastgesteld.-----------------------------------------------------------
Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere------
bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan — 
bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid 
van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.------------------
Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in 
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris 
en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester — 
kunnen ook door één persoon worden vervuld.----------------------------------------
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de — 
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige -----
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de — 
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) -----------
opvolger(s).-----------------------------------------------------------------------------------------
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden--------
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige 
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.-----------------------------
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun ---------------------
bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.--------------------------

BESTUURSVERGADERING EN BESTUURSBESLUITEN----------------------------
Artikel 5---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Dordrecht.----------------------
2. leder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.--------
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de —

voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe 
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de 
voorzitter het verzoek richt.------------------------------------------------------------------
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier — 
voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het 
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen — 
met inachtneming van de vereiste formaliteiten.---------------------------------------

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt--------------------------------------------
- behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven — 
dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet-------------
meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.------------

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de ----------
vergadering, de te behandelen onderwerpen.------------------------------------------

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden-----
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Blad 3 van 6

Hl
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de 
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de - 
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht genomen.------------------------------------------------------
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij — 
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----------------
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door - 
de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter---------
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door-----
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben-----------
gefungeerd.----------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien 
de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of — 
vertegenwoordigd is.----------------------------------------------------------------------------
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten — 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van 
de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan — 
daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. —

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle-----------
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per - 
e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder — 
bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas — 
opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen — 
wordt gevoegd.------------------------------------------------------------------------------------

11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-------------
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden - 
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig-----
uitgebrachtestemmen.--------------------------------------------------------------------------
Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en één van haar — 
bestuurders is deze laatste onbevoegd tot het uitbrengen van een stem.—

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit — 
voor de stemming verlangt.-------------------------------------------------------------------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.----------

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.---------------
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist

de voorzitter.---------------------------------------------------------------------------------------
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING ------------------------
Artikel 6----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.----------------------------
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten -

tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.-------------
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van -------------------

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk---------------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-----
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.----------------------

Artikel 7----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.----------------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
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handelende bestuursleden, mits tenminste één van deze bestuursleden — 
voorzitter, secretaris of penningmeester is.---------------------------------------------

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP---------------------------------------------------------
Artikels.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuurslidmaatschap eindigt:--------------------------------------------------------------
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn — 
vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op — 
grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.--------------------------------------
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN---------------------------------------------------------------
Artikel 9--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.----------------------
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting-------------

afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een — 
staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke 
jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het-------
bestuur worden aangeboden.--------------------------------------------------------------

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.------------------------------
REGLEMENT------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die -------------
onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.-------
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.--------------
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te -----
heffen.----------------------------------------------------------------------------------------------
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde 
in artikel 11 lid 1 van toepassing.----------------------------------------------------------

STATUTENWIJZIGING ---------------------------------------------------------------------------
Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.-----------------------------------

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.-----------------------------------

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand-------
komen.---------------------------------------------------------------------------------------------

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de -----
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van - 
het Handelsregister.----------------------------------------------------------------------------

ONTBINDING EN VEREFFENING ------------------------------------------------------------
Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.------------------------------------

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van------
toepassing.----------------------------------------------------------------------------------------

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot---------
vereffening van haar vermogen nodig is.------------------------------------------------

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.---------------------------------------------
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.----------------
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel

mogelijk van kracht.----------------------------------------------------------------------------
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Waarvan akte,- 
in minuut is verleden te Dordrecht op de datum zoals in het hoofd dezer akte — 
vermeld.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de 
comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte - 
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te — 
stellen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de--------------
comparanten en mij, notaris, ondertekend.----------------------------------------------------
(Volgt ondertekening)

6. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een
eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in------------
overeenstemming zijn met het doel van de stichting.--------------------------------
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut -----------
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.----------------------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----
ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de-----
jongste vereffenaar.-----------------------------------------------------------------------------

SLOTBEPALING---------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het 
bestuur.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenslotte verklaarden de comparanten:--------------------------------------------------------
a. dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

Voorzitter: de heer E.G.J.M. Meijer, voornoemd;-------------------------------------
Secretaris: de heer R.J.J.G. Klaassen, voornoemd;--------------------------------
Penningmeester: de heer W.D. Hermsen, voornoemd.----------------------------

b. dat de stichting gevestigd is op het adres:-----------------------------------------------
Koninginnestraat 79, 3311 WR Dordrecht.---------------------------------------------

Identiteit--------------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte — 
betrokken comparanten is door mij, notaris, vastgesteld.
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